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 أختش االجابت انصحيحت :

 ؟ CH3OHكم عذد انزساث في مىل واحذ مه   .1

 رساث 6 )ا(

x 10 6.0 )ب(
23

 رسة 

x 10 12.0 )جـ(
23

 رسة 

x 10 3.6 )د(
24

 رسة 

 

2.  NH3 + O2  NO2 + H2O 

 انذاخهخ فً انزفبعم. O2صٌ انًعبدنخ انسبثمخ ، ثى أٔخذ  عذد يٕالد غبص األكسدٍٍ 

 مىل 1 )ا(

 مىل 3 )ب(

 مىل 4 )جـ(

 مىل 7 )د(

 

فً انٕٓاء "ثبنزحًٍص " ، ٌُٔزح عُٓب ثبًَ أكسٍذ  (FeS2)رسًً عًهٍخ رسخٍٍ ثٍشٌذ انحذٌذ   .3

 انكجشٌذ ٔ أكسٍذ انحذٌذ انثالثً ، كًب ٌهً:

FeS2 +  O2  SO2 +   Fe2O3 

حست  ًٕالد انًزفبعالد ٔانُٕارحانصحٍح ننعذد اثى اخزش  ، صٌ يعبدنخ انزفبعم انزً أيبيك  

 . يٍ انٍسبس إنى انًٍٍٍ( رشرٍت كم اخزٍبسالحظ: انًعبدنخ )

  7 ,8 ,2 ,4 )ا(

 8 ,7 ,4 ,2 )ب(

 8, 7 ,11 ,2 )جـ(

 2 ,11,8 ,4 )د(

 

     C (C6H8O6)يٍ فٍزبيٍٍ  ، كى عذد انًٕالد  انجشد أٌبو فً C فٍزبيٍٍ ثزُبٔل األغجبء ٕصًٌ     .4

ب ثؤٌ : خشاو  ؟    528كزهزٓب رٕخذ فً عٍُخانزً     ًً  ( C =12  , H = 1 ,  O = 16 )عه

 مىل 2 )ا(

 مىل 3 )ب(

 مىل 4 )جـ(

 مىل 5 )د(

 

 أي يًب ٌهً ٌحٕل نٌٕ يحهٕل عجبد انشًس يٍ األحًش إنً األصسق ؟    .5

 انخم )ا(

 يحهٕل صٕدا انخجٍض )ب(

 عصٍش انجشرمبل )جـ(

 غبصي يششٔة )د(
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 انمٕاو ٌعطً ألَّ خبصخ، ٔاألسُبٌ عبيخ اندسى ٌحزبخٓب انزً انًعبدٌ أْى يٍ انكبنسٍٕو عُصش  .6

 . عهٍٓب انًهمى انعغػ رزحًم حزى نألسُبٌ، انخبسخً ٔانشكم

 انًزكشس فبنزعشض نألسُبٌ، انخبسخٍخ انًٍُب غجمخ نفمذاٌ انشئٍسً انسجت ًْ األحًبض ٔرعذ

 رًبًيب انحًبٌخ غجمخ األسُبٌ رفمذ حزى انٕلذ يشٔس يع نهًٍُب انًسزًش انزآكم ٌسجت نألحًبض

انًٕخٕدح فً    4PO2H(Ca (2  انكبنسٍٕوأحبدي . نزنك يبدح فٕسفبد  نهزهف يعشظخ ٔرصجح

 يٍُب األسُبٌ رعزجش ....

 لبعذٌخ )ا(

 يزشددح )ب(

  حبيعٍخ )جـ(

 يزعبدنخ )د(

 

 أي حمض مما يهي ال يكىن مهح حامضي ؟  .7

 حًط انفٕسفٕسٌك )ا(

 حًط انكشثٍَٕك )ب(

 حًط انٍٓذسٔكهٕسٌك )جـ(

 حًط انكجشٌزٍك )د(

 

مهي مه انماء وكميت مه انسكش كما  500أمامك أسبعت دواسق مخشوطيت يحتىي كم منها عهي   .8

 :هى مبيه بانجذول انتاني

   

 

 

 

 
 أي منها يمثم محهىل مشبع ؟

4 3  دٔسق  دٔسق    2 دٔسق    1   دٔسق 

0.5 g 450 g 250g 150g 

 )ا(
 

1   دٔسق 

 )ب(
 

2 دٔسق    

 )جـ(
 

3 دٔسق    

 )د(
 

4   دٔسق 

 

 

 

1 2 3 4 
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 يٍ األنٕيٍُٕو يع كًٍخ ٔافشح يٍ حًط  g 25احست كزهخ انٍٓذسٔخٍٍ انًزكَٕخ عُذيب ٌزفبعم  –  .9

 انٍٓذسٔكهٕسٌك .   

2Al + 6HCl  Al2Cl6 + 3H2 

(Al=27,H=1,Cl=35.5) 
 g 0.41 )ا(

 g 1.2 )ب(

 g 1.8 )جـ(

 g 2.8 )د(

 

: َرًفً انزفبعم ا –  .11  
2KMnO4 +5Hg2Cl2 + 16HCl  10HgCl2 + 2MnCl2 + 2KCl + 8H2O 

 

  يٍ كم يزفبعم فإٌ انًبدح انًحذدح نهزفبعم ًْ :  g 5.0إرا اسزخذو 

 KMnO4 )ا(

 HCl )ب(

 H2O )جـ(

 Hg2Cl2 )د(

 

   :فً انًعبدنخ األرٍخ    .11

HF + H2O  H3O
+ + F- 

  حًط يشافك ( HF)لبعذح ٔ ( H2O) )ا(

  لبعذح يشافمخ ( HF)حًط ٔ ( H2O) )ب(

  لبعذح يشافمخ ( -F)حًط ٔ ( HF) )جـ(

H3O)لبعذح ٔ ( HF) )د(
  حًط يشافك ( +

 

يٍ     %30.36كجشٌذ ٔ  %40.56صٕدٌٕو ٔ  %29.08يشكت إًٌَٔ ٌحزٕي عهً    .12

 يب ًْ انصٍغخ انكًٍٍبئٍخ ألٌٍَٕ انكجشٌذ فً انًشكت ؟ األكسدٍٍ .

S2O3 )ا(
2- 

S2O4 )ب(
2- 

S2O5 )جـ(
2- 

S2O6 )د(
2- 
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 فً يحبنٍم يبئٍخ يخففخ: رفبعالد رعبدل ثٍٍ حًط ٔلبعذح (5) نذٌك فًٍب ٌهً  .13

(1) CH3COOH + NaOH  

(2) HNO3 + Mg (OH)2  

(3) H3PO4 + Ba (OH)2  

(4) HCl + KOH  

(5) H2CO3 + Li OH  

 أي يٍ ْزِ انزفبعالد انسبثمخ رعزجش انًعبدنخ األٌٍَٕخ نٓب :   

H+ + OH-  H2O ? 

 ( فمػ0انزفبعم سلى ) )ا(

 (5)( ، 4( ، )0انزفبعالد ) )ب(

 ( 3( ، )9انزفبعالد ) )جـ(

 ( فمػ4انزفبعم ) )د(

 

أي يٍ انزفبعالد األرٍخ رًثم انًعبدنخ األٌٍَٕخ انًعجشح عٍ انزفبعم ثٍٍ حًط انٍُزشٌك   .14

 ٍْٔذسٔكسٍذ األنٕيٍُٕو ؟

 3H+ + Al(OH)3(s)  Al3+ + 3H2O )ا(

 3HNO3 + Al(OH)3(s)  Al(NO3)3 + 3H2O )ب(

HNO3 + OH-  NO3 )جـ(
- + H2O 

 H+ + OH-  H2O )د(

 


